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مقدمة
مقدمة الكتيب
شكرا الختياركم منتجا من منتجات مؤسسة نظم .ActSafe AB
في حالة استخدامك للمصعد بشكل سليم سوف يعمل ھذا المصعد علي إحداث تغيير جذري في طريقة
تعاملك مع المرتفعات .يقلل جھاز الرفع الذي نحن بصدده من كم اإلرھاق الذي تتعرض له للوصول إلي
منطقة عملك باإلضافة إلي توافر الخامات واألدوات الخاصة بالرفع.

حول ActSafe
توفر مؤسسة  ActSafeلك عددا من معدات الحامية الشخصية ) (PPEمع تدريب شامل الستخدام ھذه
المعدات والتعامل معھا.
قم بزيارة موقعنا اإللكتروني لمزيد من المعلومات حول مصاعد الطاقة  .ActSafeسوف تعثر علي
معلومات ھامة وأحدث اإلصدارات والكتيبات والمزيد حول ذلك.
www.actsafe-tactical.com

حول ھذا الكتيب
ال يمكن للمعلومات المذكورة في ھذا الكتيب أن تعتبر بديال للتدريبات والتمارين .يجب استخدام المصعد
فقط من قبل فريق حاصل علي التدريب المناسب .أي إساءة الستخدام المصعد قد تتسبب في حدوث
إصابات خطيرة أو قد تؤدي إلي الموت.

وصف للكتيب
تم عرض رسائل األمان شديدة األھمية مع إضافة كلمات تشير إلي درجة الخطورة والتحذير .فيما يلي
المعاني التي تشير إليھا تلك الكلمات:

تحذير
عدم إتباع تلك التعليمات قد يؤدي إلي اإلصابة أو
إلحاق التلف بالجھاز.

خطر
عدم إتباع تلك التعليمات قد يؤدي إلي اإلصابة
الشديدة أو الموت.

توصيات
توصيات للمستخدم تعرض علي ھذا النحو.

يتم عرض مزيد من المعلومات حول العواقب وغيرھا من التفاصيل علي ھذا النحو.
ملحوظة!
تسبق أداة "النفي" معلومة ھامة تتعلق بالمعدات المستخدمة مع المصعد.
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تعريفات
الكلمة
مرساة
صعود
الھبوط
الحبل األولي
الحبل االحتياطي/الحبل
الثانوي
جھاز كبح السقوط
الحبل النشط/الفعال
الحبل الميت/الغير فعال
عامل السقوط 1
جھاز Petzl l’D

الوصف
نقطة توصيل للحبل أو المصعد
التحرك ألعلى علي الحبل
التحرك ألسفل علي الحبل
الحبل الرئيسي المستخدم مع المصعد .مصدق وفقا لمعيار EN 1891
حبل األمان الذي يتلقى الحمولة في حالة إخفاق الحبل األولي.
مصدق وفقا لمعيار EN 1891
جھاز يقوم بمنع السقوط ويحد من الحمولة.
مصدق وفقا لمعيار EN 353-2
الحبل الجاري استخدامه أثناء العمل
الحبل الغير مستخدم أثناء العمل
مسقط بمسافة س متر و س متر من الحبال المثبتة في المسقط .يعتبر عامل
السقوط مسافة مسقطية مقسمة بطول الحبل المثبت فيه.
المھبط الصناعي ،جھاز إلنزال الحبل

تنويه
نظرا لعدم تمكن مؤسسة  ActSafe ABمن مراقبة استخدام الجھاز ،يعتبر المستخدم وحده ھو المسئول
عن أي تلف أو إصابة شخصية أو حالة وفاة تنتج عن سوء استخدام وصيانة المنتج.
ال تتحمل مؤسسة  ActSafe ABأو أي من موزعيھا أو شركاؤھا أي مسئولية للتعريض مقابل حاالت
التلف أو اإلصابة الشخصية أو حالة الوفاة الناتجة عن سوء االستخدام الغير مرخص وصيانة المنتج.
ال يعتبر المصعد من معدات السالمة .إنه أداة لرفع وخفض األشخاص و/أو المعدات .وبذلك يجب دوما
استخدامه مع جھاز ملحق ومرخص ويشمل ذلك المعدات المرخصة لكبح السقوط.
ال يجب استخدام المنتج من قبل فريق غير مؤھل من قبل مؤسسة  ActSafe ABأو أي من موزعيھا.
يشتمل الكتيب علي المميزات األساسية واستخدامات المصعد فقط وال يمكن أن يحل محل التدريب
المناسب وتراخيص العمل باستخدام معدات الوصول بالحبال.
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األمان
يجب أن يتمتع مستخدمي ھذا المصعد بتدريب مناسب ومصدق سواء من قبل مؤسسة  ActSafe ABأو
أي من موزعيھا المرخصين.

خطر
اقرأ ھذا الفصل بتروي وتأكد من فھمك لمحتوياته.

أمان المصعد
ال يجب استخدام ھذا المصعد في حاالت التالية:
• ألي غرض ما عدا األغراض المصمم لھا
• داخل بيئة تفجيرية
• في حالة تعديله بأي طريقة ومن قبل أي شخص خارج مؤسسة ActSafe AB
• بعد التعرض للسقوط الحر من ارتفاع يزيد عن متر واحد في مقابل سطح صلب
• في حالة التعرض لحمولة متحركة حيث أنه مصمم للتعامل مع األجھزة الثابتة فقط
• في حالة تعبئته بالماء أو في حالة الشك في وجود خطر التسريب
• في حالة تعرضه لسوء استخدام بأي طريقة تسبب تعريض أي من أجزاؤه أو مكوناته للتلف
• باستخدام أي شاحن بطارية خالف شاحن بطارية  ActSafeاألصلي
• باستخدام أي شاحن بطارية تالف أو تم إجراء تعديالت عليه

تدابير األمان العامة

• قم بوضع تحليل للمخاطر وعمل خطتان منفصلتان لألمان.
• قم بتوفير معدات األمان المناسبة
• قم بفحص جميع مكونات الجھاز
استخدم قطع الغيار األصلية فقط /والمواد الموصى بھا من قبل مؤسسة .ActSafe AB

في حالة فتحه وغلقه من قبل أي شخص بخالف أفراد الفريق المؤھل لذلك قد ال يمنع الجھاز تسريب
الماء .في حالة تعبئة المصعد من الداخل بالماء قد تصدر البطارية غازات مشتعلة مما يعرضھا لخطر
االنفجار.
قد تتسبب شاحنات البطاريات األخرى في إلحاق الضرر بالبطارية وقد تسبب إطالق غازات سامة في
أسوأ الظروف عند حدوث انفجار.
في حالة عدم وضوح حالة المصعد ،يتعين فحصه والتصديق عليه من قبل مؤسسة  ActSafe ABأو أي
من موزعيھا قبل استخدامه.
يجب فحص مصعد  ActSafeومعداته قبل وبعد كل حالة استخدام ويجب تعرضه للفحص لمرة واحدة
علي األقل سنويا )قد تتطلب القوانين المحلية إجراء الفحص ألكثر من مرة(.

توصيات
خطة اإلنقاذ عند تجھيز جھاز الحبال.
يقدر نصف قطر مساحة الخطر الواقعة أسفل شخص ما
يعمل علي منطقة مرتفعة بمقدار  3/2من االرتفاع
وبصورة اكبر بسبب الريح القوية .يجب إبعاد أي شخص
آخر عن منطقة الخطر.
قم دوما بتأمين األدوات والمعدات.
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توصيات تحليل طريقة العمل
تم إعداد ھذا المخطط ليناسب المواقف العامة حيث يكون المستخدم الرئيسي )المستخدم الذي يقوم
باالستخدام األولي للونش( والمستخدم الثاني )فريق اإلنقاذ( في أوضاع مختلفة .يمكن اعتبار ذلك كوسيلة
مساعدة في تحليل مواقف العمل والقيام بإجراء تحليل للمخاطر.
تشير طرق اإلنقاذ التقليدية إلي التسلق/الصعود علي الحبل الغير محمل تجاه المستخدم المصاب ثم القيام
بإنزاله /الھبوط به باالستعانة بالجھاز .قد يستغرق ذلك وقتا أطول عن القيام بعملية الھبوط مباشرة دون
الحاجة للوصول إلي الشخص المصاب.
ونظرا ألھمية العامل الزمني في الوصول للشخص المصاب توصي  ActSafeبإتباع ما يلي عند
التخطيط للعمل باستخدام المصعد.

توصيات
ضع خطتان منفصلتان للتحكم في المصعد )واحدة مباشرة
واألخرى عن طريق جھاز التحكم عن بعد  I'Dأو أي نوع
آخر( .يجب أن تكون الطريقة االحتياطية متوافرة للمستخدم
الثاني أو فريق اإلنقاذ(.
ابدأ عملية التقييم باستخدام بطاريات كاملة الشحن لتقليل
الوقت والخطر في حالة التعرض للحوادث.

الھبوط لألمان .اإلنقاذ
السريع!

نعم

الھبوط لألمان .اإلنقاذ
السريع!

نعم

الھبوط لألمان .اإلنقاذ
السريع!

نعم

الھبوط لألمان .اإلنقاذ
السريع!

نعم

ھل المصعد قابل للتشغيل؟
)كفاءة البطارية ،التوقف
للطوارئ ،التشغيل ،الخ(

نعم

ال

ھل يدرك المستخدم
األساسي ويستطيع تشغيل
الونش؟

ال

ھل يتوافر مقبض الھبوط
للطوارئ/مھبط الطوارئ
للمستخدم الرئيسي؟

ال

ھل المصعد قابل للتشغيل؟
)كفاءة البطارية ،التوقف
للطوارئ ،التشغيل ،الخ(

نعم

ھل تتوافر وحدة التحكم
عن بعد أو مھبط الطوارئ
لفريق اإلنقاذ؟

ال

ال

ھل يتوافر مقبض الھبوط
للطوارئ/مھبط الطوارئ
لفريق اإلنقاذ؟

اإلنقاذ التقليدي

ال
اإلنقاذ التقليدي
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أمان جھاز الحبال
يجب أن يتكون جھاز الحبال من حبل رئيسي ) (1وحبل
ثانوي احتياطي ) ،(2ويجب أن يكون كالھما مصدقا وفقا
لمعايير  EN1891ويقدر قطرھما ب13-10مم .يجب أن
يكون لكال الحبالن نقاط إرساء تدعم علي األقل  15عقدة لكل
منھا .يقوم أحد األشخاص األكفاء بالحكم علي مدى كفاءة نقاط
اإلرساء المنفصلة.
يقوم المنتج بعمليات الھبوط والصعود علي الحبل الرئيسي.
إذا حدث تعطيل في أي جزء من أجزاء جھاز الحمل يتم
تحويل الحمولة علي الفور إلي الحبل الثانوي ،والذي يوفر مع
كابح السقوط ) (3نظام لكبح السقوط متوافق مع معيار EN
.353-2
ال تقم بالھبوط علي حبل ملتوي ،قد ينتج عن ذلك تعطل الحبل
أو في أسوأ الحاالت قد يتسبب الحبل في إحداث إصابات
خطيرة أو يؤدي إلي الوفاة بسبب تعرضه للضغط القسري.
تعتبر خصائص الحبال من المسائل الھامة عند استخدام المصعد .قد يؤدي استخدام الحبال التي ال تتناسب
خصائصھا مع المصعد_في أسوأ الظروف_ إلي حدوث خلل بين مقبض سحب الحبل والنصل ،مما يؤدي
إلي إلحاق الضرر بالحبال.

توصيات متعلقة بالحبال
قامت  ActSafeباختبار العديد من الحبال ،رجاء
االتصال بنا للحصول علي المزيد من المعلومات حول
جودة أنواع الحبال المختلفة .رجاء قراءة وفھم
الملحوظات والتوجيھات المتعلقة بالحبال والمذكورة
بأسفل وسوف تتمكن من فھم المزيد فيما يتعلق بحبالك
وجھاز المصعد  ActSafeخاصتك.
وكقاعدة عامة ،يمكن القول بأن الحبال شديدة النعومة
ال توفر تماسك جيد عند سحب الحبل .قد يؤدي
استخدام الحبال شديدة النعومة إلي ضعف كفاءة الرفع
ويرجع ذلك إلي انزالق الحبال أو تعطلھا في أسوأ
الظروف.
ملحوظة :ال توفر جميع الحبال  EN 1891نفس

مستوى األداء .توجد فوارق طفيفة في خصائص كل
منھا )خشنة ،ناعمة ،سميكة ،رفيعة ،الخ(.

خطر
ال يجب استخدام الحبال المعرضة للمواد الحمضية
تحت أي ظرف .تخلص من ھذه الحبال!

توصيات
يتعين علي المستخدم إجراء اختبارات الحبال
المستخدمة قبل استخدامھا في المصعد .استشر
 ActSafeلمزيد من المعلومات والمساعدة
الختبار الحبال.
احتفظ بحبالك في حالة جيدة ،راجع كيفية القيام
بذلك مع الموزع/المصنع الخاص بك.
يمتاز الحبال الجديد بفترة صالحية أطول في حالة
غمره في الماء البارد قبل أول استخدام له.
تجنب نفاذ الرمال أو األتربة داخل الحبال حيث أنھا
تؤدي إلي تمزق مقبض السحب وحلقات الحبال.
استخدم جديلة الحبال أو حقيبة الحبال أو ما شابه.
في حالة تلوث الحبال بالرمال أو األتربة أو الحصى
أو الشحوم ،استشر للمصنع الخاص بك لمعرفة
التصرف األمثل.
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األمان الشخصي
يتعين علي المستخدم ارتداء حزام ھرنس مرخص وفقا لمعيار ) EN813نقطة توصيل منخفضة للحبل
الرئيسي( وكذلك معيار ) EN361نقطة توصيل مرتفعة للحبل الثانوي أو كابح السقوط( .قد تتطلب
القوانين المحلية أكثر من تلك المعايير.
ال تستخدم المصعد في حالة شعورك بالتعب ،أو المرض أو عندما تكون تحت
تأثير الكحول أو المخدرات أو العقاقير.

قبل االستخدام تأكد مما
يلي:
•
•

•

•

افحص جميع مكونات
الجھاز
استخدم معدات األمان
الشخصي  PPEالمناسبة
)مثل الخوذة والقفازات
وواقي العيون(
استخدم مالبس مناسبة
خالية من مناطق التعليق
الفضفاضة
في حالة الضرورة قم
بضم الشعر الطويل أو
اصنع منه جديلة حتى
تبقي منطقة األكتاف
خالية.

عند االستخدام تأكد مما
يلي:
•
•

•
•

انتبه جيدا والجأ التفكير
السليم
ال تحتفظ بالحبل فوق
الونش بالضبط قد
يعرضك ذلك لخطر قضم
الحبل
ابعد يديك وأقدامك عن
المناطق الدوارة
تجنب الحركة البندولية
المتأرجحة عند البدء في
الصعود.
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التدريب

يعتبر التدريب من األمور الضرورية قبل استخدام المصعد التكتيكي  .T1-16مع ذلك ،فاعتمادا علي
مستوى مھارات التسلق لديك ،قد تكون كفؤا الستخدام الوحدة بعد ساعتين من "تدريبات التوعية" .يتم
عادة تنفيذ تدريبات التوعية من قبل الموزع المحلي.
توفر مؤسسة  _Safe Tacticsالوكيل العالمي لمنتجات  ActSafeالتكتيكية_دورات تدريبية مخصصة
حيث يمكنك تعلم كيفية تحقيق االستفادة القصوى من المصعد.
• الوصول المدني
• الوصول الصناعي
• اإلنقاذ
• الوصول إلي الجبال والمناطق النائية
• الوصول البحري /عمليات الحدود

التدريب المخصص

يمكن إدخال اإلجراءات التكتيكية والمخصصة لتطبيقات بعينھا .يمكن تيسير إجراء دوراتنا داخل مركز
االختبار والتدريب الخاص بنا في نيزرالند )20كم من مطار أمستردام( أو يمكن توفيرھا داخل مرافقكم
في أي منطقة بالعالم.
يمتاز مدربينا بالخبرة في مجال التدريب العملي التي تمتد لسنوات طويلة في مجال العمليات الخاصة بكم.

يرجى االتصال بنا لحصول علي المزيد من المعلومات.
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وصف الجھاز

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

القطعة
جھاز سحب الحبل
الوصلة الرئيسية
حبل الرفع
مشبك التعليق
الھيكل
صمام شريدر
الموصل
العلبة الخارجية
مقبض السرعة
لوحة التحكم
مقبض الھبوط للطوارئ
نقطة التوصيل الثانوية
مقبض الرفع

11

الرقم
1
2
3
4

القطعة
الحلقة )موجه الحبال(
النصل
غطاء الحبل
مقبض سحب الحبل المزود بواقي ضد
الحرارة

وصف عام
تم تصميم ھذا المصعد ليقوم برفع/خفض األفراد أو الحمولة علي جھاز حبال ثابت )يشمل الحبل
االحتياطي( ،والمزود بحبال قطرھا 13-10مم مصدقة وفقا لمعايير  .EN1981يجب عدم تحميل الحبل
الغير نشط.
يمكن تبديل المشبك الموجود في الوصلة الرئيسية بأي مشبك تعليق آخر مصدق وفقا لمعيار  .EN362ال
يمكن تبديل حبل الرفع الموجود في الھيكل بأي قطعة غيار خالف تلك القطع األصلية الخاصة بمؤسسة
.ActSafe AB
تم تجھيز المصعد بصمام شريدر .يسمح الصمام بتوصيل معدات اختبار التسرب وإحكام الغلق أثناء
عملية الفحص .يمكن أن توفر  ActSafeمعدات للتدريب الخاص بطاقم الخدمة.

لوحة التحكم
تم تجھيز جميع األزرار بمصابيح  LEDتشير إلي نشاط نمط
االنتقال.
في حالة عدم تشغيل المصعد وعدم تفعيل المصابيح ،LED
تصبح تلك المصابيح غير نشطة عند إعادة تشغيلھا في المرة
التالية.
الرقم
1
2
3
4
5

القطعة
مؤشر البطارية
أزرار تشغيل/إطفاء المصابيح )اضغط حتى  3ثوان(
زر ألسفل
زر ألعلى
زر الطاقة

توصيات
قم دوما بإضاءة لوحة التحكم قبل اإلطفاء لتجنب حدوث
تداخل عند بدء تشغيل المصعد.
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البطاريات
يتم تركيب بطاريات الليثيوم أيون عالية الطاقة داخل المصعد .يمكن شحن ھذه البطاريات في أي وقت
وال تعاني أي تأثر للذاكرة مما ال يقلل من كفاءة البطارية.
يتناقص العمر االفتراضي االعتباري للبطارية )بين  600-500دورة شحن( في حالة تكرار االستخدام
في ظل درجات حرارة عالية.

االستخدام في ظل درجات الحرارة العالية
تتأثر الكفاءة بشكل طفيف بارتفاع درجات الحرارة ،حيث يتناقص المعدل بشكل طفيف.
تظھر االختبارات الوصول إلي حدود درجة حرارة البطارية بعد نفاذ  %75من كفاءتھا في األعمال
الشاقة وذلك في حالة تسخين البطارية حتى درجة  50درجة سليولوز .تم تصميم المصعد للقيام بعمله في
ظل نطاق درجة الحرارة الكامل .تعتبر المخاطر المصاحبة الرتفاع درجة الحرارة طفيفة للغاية.

توصيات
في حالة استخدامھا في ظل ظروف تسبب رفع درجة حرارة المصعد
لدرجة أعلى من  50درجة ،حافظ علي برودة المصعد لمنع التعرض
للخطر البسيط المصاحب الرتفاع درجة الحرارة.

االستخدام في ظل درجات الحرارة المنخفضة
تعتمد كفاءة البطارية علي درجة حرارتھا .قد تؤثر درجات الحرارة المتطرفة في تلك الكفاءة خاصة في
ظل درجات الحرارة المنخفضة.
حتى في حالة انخفاض درجة حرارة البطارية إلي  20تحت الصفر ال يقل مستوى االرتفاع التراكمي
لعملية رفع 120كجم عن 250م تقريبا) .بصفة عامة من 400-300م(.
قد يستغرق الجھاز بعض الوقت قبل تناقص درجة حرارة البطارية عند وضعھا داخل بيئة باردة .وتظھر
االختبارات أن الوقت المستغرق يقدر  4.5ساعة في حالة االحتفاظ بالمصعد بدرجة حرارة الغرفة داخل
صندوق النقل حتى تصل درجة الحرارة صفر درجة سليولوز عند وضعه في ظل درجة حرارة  15تحت
الصفر .بالنسبة للمصعد المخزن خارج صندوقه سوف يقدر الزمن المطلوب بثالث ساعات.
يتم تحديد األداء المبدئي فقط عند تعرض بطارية المصعد للبرودة .عند االستخدام ترتفع درجات الحرارة
الداخلية ويمكن أن نتوقع الوصول لألداء العادي بعد نحو 50م.
عندما تصبح البطارية باردة يكون أداؤھا كما لو كان مستوى الشحنة منخفضا .قد يتسبب ذلك في أن يشير
مؤشر البطارية إلي مستوى قراءة غير صحيح .يعود المؤشر إلي الوضع الطبيعي بعد الشحن في المرة
التالية.

توصيات
في حالة استخدامھا في ظل ظروف درجات الحرارة الباردة احتفظ بدرجة
حرارة البطارية من خالل االحتفاظ بھا داخل صندوق النقل ألطول فترة ممكنة.
يساعد ذلك علي زيادة حجم الزمن الالزم قبل تقييد مستوى األداء.
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مؤشر البطاريات
تأتي كل بطارية بشكل فردي وتختلف فيما بينھا من حيث الكفاءة بشكل طفيف مما ال يسمح ببرمجة
مؤشر البطارية في البداية حتى يمكنه إظھار القيم السليمة .من البداية ،يتم استعادة الوضع إلي القيمة
األساسية .ومع نھاية فترة صالحية البطارية تتناقص درجة كفاءتھا إلي حد ما.
ولھذا السبب ،يتم فحص كفاءة البطارية من خالل البرمجية في كل مرة تتم فيھا عملية شحن البطارية
الفارغة بالكامل ويتم ضبط مؤشر البطارية تبعا لذلك ،فنجد مثال أن النظام يقوم بالتكيف الدائم وفقا لحالة
البطارية.
وكنتيجة لذلك ،عند استخدام وحدة/بطارية جديدة ،قد نحتاج إلي خمس دورات شحن قبل أن يتمكن المؤشر
من إظھار المعلومات السليمة.
التأثير الثاني يتمثل في إظھار مؤشر البطارية الكتمال الشحن بنسبة  %100بعد إعادة الشحن خالل فترة
حياة البطارية.
أثناء عملية الشحن يقوم مصباح  LEDبالوميض .يشير المصباح الوامض إلي المستوى الحالي للشحنة.
عند اكتمال الشحن أو عند انقطاع عملية الشحن يتوقف المصباح عن الوميض.
المصابيح LED
 1أحمر  3أخضر
 1أحمر  2أخضر
 1أحمر  1أخضر
 1أحمر

كفاءة البطارية
%100-75
%75-50
%50-25
%25-0
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جھاز للتحكم عن بعد
يعتبر جھاز التحكم عن بعد من األدوات المتعلقة بمھام
اإلنقاذ ،والتي تسمح للمستخدم الثاني بتحريك المشغل
ألعلى أو ألسفل في حاالت الطوارئ .ومع ذلك ،تتعدد
اإلمكانيات التي يوفرھا استخدام جھاز التحكم عن بعد
في التطبيقات األخرى .يجب أن يتم التدريب علي مثل
ھذه التطبيقات داخل بيئة آمنة باستخدام جھاز
احتياطي.
يسمح جھاز التحكم عن بعد بتشغيل المصعد من مسافة بعيدة .يسمح جھاز التحكم عن بعد بإلغاء فاعلية
أزرار التحكم الموجودة بالمصعد فعند تشغيل جھاز التحكم عن بعد ال يمكن تشغيل المصعد من خالل
األزرار المثبتة فيه.
في حالة عدم استخدام جھاز التحكم عن بعد ينطفئ الجھاز بعد مرور عشر ثوان ،سوف نحتاج حينھا إلي
تشغيل المصعد حتى يعمل جھاز التحكم عن بعد .عند اإلطفاء ،يظل المصعد في وضع استعداد لمدة 4
ساعات مما يسمح لجھاز التحكم عن بعد ببدء العمل.
يسمح جھاز التحكم عن بعد بالقيام بمھام الصعود والھبوط
بسرعتين مختلفتين ،واحدة بطيئة واألخرى سريعة%25) .
و %75من الحد األقصى للسرعة علي التوالي(.
ال يتمتع جھاز التحكم عن بعد بخاصية مقاومة دخول الماء.
مستوى الحماية المستخدم ھو المستوى) IP65عد دخول األتربة
والماء التي تنفذ من الفوھة بدال من التقفيل في كل االتجاھات
والذي قد يسبب التلف(.
يمكن استخدام العديد من أجھزة التحكم عن بعد مع مصعد واحد ولكن باستخدام جھاز واحد مع المصعد
في كل مرة .يرجى االتصال بمؤسسة  ActSafeلمزيد من المعلومات.
القطعة
الرقم
زر سرعة المصعد
1
زر التفعيل
2
زر سرعة الھبوط
3
مصباح السرعة البطيئة )LEDأحمر(
4
مصباح السرعة العالية ) LEDأحمر(
5
مصباح الطاقة )أخضر(
6
عند استخدام المصعد مع أجھزة تحكم متعددة يتم تفعيل أول جھاز يتم توصيله بالمصعد .لتغيير جھاز
التحكم عند بعد ،انتظر حتى ينطفئ الجھاز المستخدم أوال أوتوماتيكيا.
يتم تجھيز حافظة جھاز التحكم عن بعد بحبل رفع قوي يسمح بتثبيته لدى المستخدم أو بحمله .يعتبر ھذا
الحبل جزءا من معدات المصعد وال يمكن استخدامه بشكل منفصل مع تطبيقات أخرى .عند ارتكاز
المصعد ،قم بتوصيل الحبل )باستخدام عقدة/حمالة تعليق I'D /أو غيرھا( مع حافظة جھاز التحكم عن
طريق حزام ھرنس للتمكن من الوصول إلي وضع ھندسي مالئم لتشغيل جھاز التحكم عن بعد.

توصيات

عند الصعود باستخدام جھاز التحكم بحيث يكون المصعد في وضع
ارتكاز ،قم بتوصيل الحافظة بالھرنس لتوصيل الجزء العلوي من حبل
الحافظة للتمكن من الوصول إلي وضع ھندسي مالئم للتشغيل.
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التشغيل داخل الماء
يعتبر ھذا المنتج مقاوم لتسرب الماء حتى عمق  10متر كحد أقصى ولفترة زمنية  4ساعات كحد أقصى.
يمكن تجھيز المصعد بحيث يسمح بالغوص من مسافات أعمق .لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
بمؤسسة نظم  ActSafe ABأو بالموزع المحلي لديك.
في حالة فتح الجھاز أو إغالقه من قبل شخص آخر خالف الفريق المؤھل لذلك قد ال يظل الجھاز مقاوم
للماء .في حالة تعبئة المصعد من الداخل بالماء يمكن أن تصدر البطارية غازات مشتعلة.
يمكن تحميل الحبل أو تفريغ حمولته تحت الماء .يمكن تشغيل المصعد ألسفل حتى عمق 1.5متر .عند
مسافة عمق  4أمتار ،يمكن أن يعمل زر الطاقة بسبب ضغط الماء ،مما يؤدي إلي إضاءة المصباح
 .LEDقد ال يتمكن المصعد من العمل عند ھذا العمق.
في حالة االستخدام المتكرر ننصح بأن يكون لدى المستخدم/المالك المعدات والمعرفة الالزمين ألداء
اختبارات مقاومة الماء بصورة دورية.
قم دوما بتنظيف المصعد بالماء العذب بعد استخدامه في المياه المالحة.
لمنع إضاءة المصباح عشوائيا قم بتشغيل المصعد في النمط السري في بداية االختبار.

خطر
ال تستخدم المصعد في حالة االشتباه في تسرب الماء.

توصيات
في حالة تكرار االستخدام نوصي بأن يتم تجھيز
المستخدم/المالك بالمعدات والمعرفة الالزمين ألداء
اختبارات مقاومة الماء بشكل دوري.
قم دوما بتنظيف المصعد بالماء العذب بعد استخدامه
في المياه المالحة.
لمنع إضاءة المصباح عشوائيا قم بتشغيل المصعد في
النمط السري في بداية االختبار.

وحدة مساعدة للطفو
ال يتمكن المصعد من الطفو من تلقاء نفسه ،يحتاج المصعد
لوحدة منفصلة للمساعدة علي الطفو والتي توضع بدال من
مقبض الرفع.
عند انتفاخ وحدة الطفو بالكامل يطفو المصعد إلي مستوى
سطح الماء وتحدث عملية طفو محايدة عند عمق  6.5متر
)ماء عذب(.
يمكن أن تتحمل وحدة مساعدة الطفو الضغط الداخلي
بمقدار  2بار عند مستوى السطح دون أن تتعطل ،ويتماثل
ذلك عند تعبئتھا علي عمق  10متر ،حيث يمكن ضبط
العمق المحايد من صفر إلي  10م من خالل تفريغ أو
إضافة الھواء.
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مھبط الطوارئ
تعمل الفرامل دوما عند فصل مصدر الطاقة أو
عند إرخاء مقبض التحكم بالسرعة .عند توصيل
الطاقة بالجھاز يتحكم الجھاز بالفرامل مما يجعل
من الصعب تشغيل الجھاز يدويا.
يفترض استخدام ذراع الھبوط للطوارئ مثل أي
جھاز آخر مخصص للھبوط .يجب ضبط سرعة
ومسافة الھبوط حسب الظروف المحيطة .استخدم
وحدة الطوارئ في حالة السرعات العادية
)>140م/دقيقة(.
قد يسبب مھبط الطوارئ إتالف البطارية في حالة
استخدامه علي سرعة عالية جدا وعلي مسافة
ممتدة للغاية ويرجع ذلك إلي الشحن الغير منتظم
للبطارية .يتزايد الخطر في حالة الشحن الكامل
للبطارية.

تحذير
ال تستخدم مھبط الطوارئ عند المستوى األقصى
للسرعة و/أو لمسافة شديدة الطول.

توصيات
عند استخدامه ألغراض التدريب ،قم بالھبوط المختصر
لمسافات متوسطة وعلي سرعات عادية بحيث تكون كفاءة
البطارية أقل من .%100
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الشاحن
عندما تكون البطارية بدرجة حرارة الغرفة يقدر زمن الشحن ب  45دقيقة .في حالة استخدام المصعد منذ
فترة قريبة يزداد الزمن الالزم للشحن نظرا الرتفاع درجة الحرارة الداخلية للبطارية وعدم تمكن الشاحن
من العمل بالصورة األمثل.
عندما تم إجراء االختبار داخل  ActSafeتم تقدير أطول زمن الزم إلعادة الشحن بثالث ساعات وذلك
بسبب االرتفاع الشديد في درجة حرارة البطارية.
عند توصيل الشاحن بالمصعد يكون المصعد في نمط الشحن وعندھا ال يمكن تشغيله.
قد تتسبب شاحنات البطاريات األخرى في إلحاق الضرر بالبطارية وقد تتسبب في إطالق غازات سامة أو
قد يحدث انفجار في أسوأ الحاالت.

تحذير
استخدم الجھاز فقط مع شاحن البطارية األصلي
.ActSafe

توصيات
يمكن تقليل درجة حرارة البطارية التي تزداد في
فترة الشحن عن طريق تبريد المصعد أثناء
توصيله بالشاحن.

حماية ومراقبة الحموالت اإلضافية والحرارة الزائدة
تم تصميم المصعد ليناسب العمل الشاق مع حموالت تصل حتى  150كجم .خطر الحرارة الزائدة طفيف
وال يذكر.
عند اختبار الجھاز ببطارية مسخنة حتى  50درجة سليولوز وبحمولة 120كجم وعلي مسافة 300م
يستطيع الجھاز التحرك قبل الوصول إلي الحد األقصى لدرجة الحرارة .يحاكي ھذا االختبار العمل في
أصعب المواقف.
يتم التحكم بالجھاز إلكترونيا وفي حالة تجاوز الحمولة 180كجم يتوقف المحرك عن العمل.
يتم التحكم في درجة الحرارة الداخلية للمصعد بصفة مستمرة ويصل األداء للحد األقصى )سرعة الرفع(
في حالة التعرض لخطر اإلحترار الزائد.
في حالة التعرض لإلحترار الزائد )نادرا ما يحدث( يجب تبريد المصعد قبل إعادة تشغيله ثانية .يعتمد
الزمن الالزم للتبريد علي درجة الحرارة المحيطة.
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االستخدام
الفحص المرجعي قبل وبعد االستخدام
يتعين علي المستخدم التأكد من سالمة التشغيل
الكامل للمصعد وصحة اإلعدادات المخصصة قبل
مرة يتم فيھا استخدام المصعد .في حالة عدم التأكد
من ذلك يجب عليك عدم استخدام المصعد وقم
باستشارة  ActSafeأو أي من الموزعين
المرخصين.
تفحص المصعد ومكوناته من حيث تفكك القطع،
التمزق الشديد والتلف .تشتمل حاالت التلف علي
التصدعات والعالمات و/أو حاالت التمزق الغير
عادية والتي تشير إلي تعرض المنتج لقوة ضغط
مفرطة أو لطاقة اصطدام.
تفحص جھاز حبال التعليق من حيث:
• بالنسبة لمقبض سحب الحبال ،تأكد مثال
من سالمة السالسل
• غطاء الحبل
• موجه الحبل
• النصل
فحوصات أخرى
• الوصلة الرئيسية ،حبل التعليق والمشبك
• الھيكل ،خاصة المنطقة الخاصة بالوصلة الرئيسية
• سالمة وظائف المصعد ووحدات التحكم بالكامل
• القيام بالفحص الدوري )وفقا للقوانين المحلية(
• جميع القطع األخرى
• كفاية مستوى شحن البطارية لعملية التقييم
في حالة الشك في حالة المصعد توجه باالستشارة لمؤسسة  ActSafe ABأو بالموزع المرخص لديك.
يرجى مراعاة النقاط التالية عند تقييم حالة العمل.
• إجراء تحليل للمخاطر
• تركيب جھاز الحبال االحتياطي وجھاز الحماية ضد السقوط ) (EN 353-2وتثبيته في الوصلة
األمامية أو الخلفية ) (EN 361لھرنس الجھاز بالكامل.

خطر
قد تتسبب الحلقة المكسورة في إفالت قبضة الحبل
مما يؤدي إلي السقوط الحر.
تحذير! توضح الصورة حلقة تالفة وتختلف أبعادھا
عن معايير القبول واألمان.

تحذير
في حالة تكرار االستخدام ألغراض الغوص ننصح
بتكرار إجراء الفحص للتأكد من إحكام منع التسريب.
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التوصيل بالحبل
تأكد من وجود الحبل النشط ناحية اليسار ومن إحكام غلق غطاء الحبل بالكامل.
قد يتسبب سوء تركيب الحبل إلي التعرض لإلصابات الخطيرة أو الموت .استخدم المصعد دوما مع توفير
جھاز الحبال االحتياطي.

خطر
تأكد من توصيل الحبل بشكل سليم قبل االستخدام.

توصيات
استخدم المحرك لتسھيل العمل عند وضع الحبل حول
مقبض الحبل.
قم بسحب المصعد حتى مستوى الخصر لتسھيل
التوصيل بالھرنس.

 -1ضع المصعد علي األرض
 -2افتح غطاء الحبل

 -4لف الحبل حول مقبض سحب الحبل
 -5أغلق غطاء الحبل

 -3اصنع حلقة من الحبل ومررھا عبر حلقة
توجيه الحبل فوق مقبض سحب الحبل.

 -6قم بتوصيل مشبك تعليق الوصلة الرئيسية
بنقطة التوصيل  EN813الخاصة بالھرنس
وتفحص مدى إغالق مشبك التعليق.
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الصعود والھبوط
 -1قم بتشغيل المصعد
 -2اختر اتجاه التحرك ألعلى أو ألسفل
 -3قم بتشغيل مفاتيح التحكم بالسرعة نحوك لزيادة السرعة
 -4قم بإبعاد الحبل الغير نشط برفق خالل األمتار القليلة األولى للمصعد .بعد خمس أمتار يصبح
وزن الحبل كافي إلخراج نفسه من المصعد.
 -5أوقف الحركة من خالل تحويل المقبض بعيدا عنك أو عن طريق إفالته.
تأكد من تلقيم الحبل برفق .أثناء عملية الصعود تأكد من عدم احتجاز الحبل الموصل بأي حال من
األحوال .أثناء الھبوط تأكد من عدم وجود أي التواء في حلقة توجيه الحبل.

توصيات
قف تماما خلف نقطة االرتكاز لتجنب الحركة البندولية
عند االرتفاع عن األرض.

تحذير
ال تضع الحبل أعلى الونش ،قد يتسبب ذلك في قضمه.

اضبط السرعة وفقا للظروف المحيطة وكن حذرا
والجأ للتفكير السليم.
إذا كنت بحاجة للتوازن ،أمسك بالوصلة الرئيسية .أو
بمشبك التعليق.
عند الھبوط توخي الحذر فربما تتسبب سرعة الھبوط
في تفعيل جھاز كبح السقوط.
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التفاف ،دوران الحبل
قد تمثل الحبال الملتفة بشكل سيء_ والتي تنتج عن االلتفاف والدوران أثناء الصعود/الھبوط _ خطورة
ويجب تجنبھا.
قد يؤدي التفاف الحبال إلي تعطيل الحبل مما يحد من إمكانية تشغيل المصعد .في أسوأ الحاالت يمكن أن
يضغط الحبل بقوة علي المقبض ،والذي يؤدي إلي التعرض لإلصابات الشديدة أو الوفاة )في حالة عدم
االستعانة بجھاز حبال احتياطي(.

خطر
عند الھبوط ،تأكد من سالمة مرور الحبل داخل المقبض
)المقبض سحب( وعدم وجود أي إلتواءات أو ما شابه
في الحبل.
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استخدام وحدة التحكم عن بعد
يجب توصيل طاقة التشغيل بالمصعد لكي يعمل.
 -1اضغط علي أي زر في وحدة التحكم عن بعد لتشغيله) .سوف يومض المصباح األخضر LED
قبل الدخول في نمط االستعداد في حالة نجاح عملية االتصال بالمصعد(.
 -2اضغط علي زر االتجاه ألعلى/ألسفل مرة واحدة لتخفيض السرعة ومرتان لزيادة السرعة.
 -3أضغط علي زر "تفعيل" للھبوط/الصعود بالسرعة المحددة واالتجاه المحدد.

خطر
استخدم جھاز التحكم عن بعد دوما إلي جانب عقدة
اإليقاف الموجودة عند كل نھاية من نھايات الحبل.

تحذير
توخي الحذر عند تشغيل وحدة التحكم عن بعد في
حالة عدم وجود اتصال بصري بالمصعد.

نمط السرية
يمكن تشغيل/إيقاف جميع المصابيح  LEDمن خالل الضغط علي زر"مصباح" الموجود في لوحة
التحكم لمدة  3ثوان.
في نمط السرية يمكن تشغيل المصابيح للحظة خاطفة لمعرفة حالة المصعد .اضغط علي زر"مصباح"
ألقل من  3ثوان حتى تضيء المصابيح بشكل مؤقت.

توصيات
قم بتشغيل المصابيح قبل نقل الجھاز للتخزين لتجنب
حدوث تداخل بين حالة المصعد ما إذا كان مغلق أم
يعمل.
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التشغيل داخل الماء
تأكد من تركيب الغطاء المانع للماء فوق الموصل وتأكد من إغالق صمام شريدر .في حالة تعبئة المصعد
من الداخل بالماء قد تصدر البطارية غازات مشتعلة.

خطر
ال تقم بالغطس مع المصعد إذا ساورك الشك في حدوث تسريب
أو في حالة تعرضه لحادث قد ينتج عنھا حدوث تسريب

توصيات
في حالة الحاجة إلي الطفو المتعادل علي عمق يقل عن
 6.5متر ،اسمح للھواء بالخروج حتى يصبح الجھاز
طاف بصورة متعادلة .كذلك إذا كنت بحاجة للطفو علي
عمق يزيد عن  6.5متر ،قم بإضافة بعض الھواء.
ليس من الضروري السماح بإخراج الھواء عند
االقتراب من السطح ،يمكن لوحدة المساعدة علي الطفو
تحمل الضغط المتزايد عند مستوى سطح الماء.
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الھبوط للطوارئ
في أي وقت يكون فيه المصعد معطال يتم تفعيل الفرامل الميكانيكية بشكل أوتوماتيكي .يمكن التحكم في
تلك الفرامل يدويا للسماح بالھبوط في حاالت الطوارئ .يمكن التعامل مع تلك الوظيفة كوحدة للھبوط
العادي.
 -1قم بإطفاء مصدر الطاقة )حتى لو كانت البطاريات فارغة(
 -2ضع يدك علي الحبل الغير مستخدم
 -3قم بالھبوط برفق بالضغط علي المقبض نحو الجانب
 -4توقف عن الھبوط عن طريق إفالت مقبض الھبوط.

توصيات
في معظم الحاالت لن تحتاج إلي مھبط الطوارئ حيث
يمكن إعادة تشغيل المصعد للتمكن من الھبوط بشكل
عادي باالستعانة بالمحرك.

تحذير
ال تستخدم مھبط الطوارئ لمسافات طويلة.

اضبط السرعة وفقا للظروف المحيطة ،توخي الحذر
واستخدم التفكير السليم.
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االستخدام
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الشحن
يمكن أن تتم عملية الشحن إذا كان مفتاح الرفع في حالة التشغيل أو اإلطفاء.
 .1فك الغطاء الواقي من الماء من الوصلة.
 .2تأكد من أن الشاحن مطفأ وغير موصل مع المصدر الرئيسي.
 .3اجعل النقطة الحمراء )دليل التوصيل( الموجودة على وصلة الكبل و وصلھا برفق.
 .4استخدم الذراع المعدني لتدوير الحلقة الداخلية باتجاه عقارب الساعة حتى مكان
القفل.
 .5وصل الشاحن الي مصدر الطاقة الرئيسية.
 .6شغل الشاحن .سوف تومض لمبة الشحن ويدل ذلك على بدأ عملية الشحن.

النقل

تحذير
في حالة ترك الشاحن موصول بالجھاز بعد فصل الشاحن من مصدر الطاقة
الرئيسية ،سوف يؤدي ذلك لتسريب الطاقة الكھربائية من البطارية ببطء
لمستوى يؤدي تكون فيه عملية الشحن غير ممكنة.

 .7عندما تتوقف اللمبة عن الوميض يدل ذلك على أن البطارية مشحونة بالكامل
وانتھاء عملية الشحن .أطفأ الشاحن وافصله من مصدر الطاقة الرئيسية.
 .8افصل الشاحن من الجھاز.
 .9اعد تركيب الغطاء الواقي من الماء.

استخدم ذراع الحمل األوسط عند نقل الجھاز لمسافة قصيرة.
أما في حالة النقل لمسافات بعيدة فان صندوق النقل ھو الحل األمثل لذلك حيث يحمي
الجھاز من العطب .تأكد عند نقل الجھاز باستخدام السيارة أن يكون مثبتا في مكانه
بإحكام.

النقل بحاوية شحن غير مضغوطة
عند النقل لمنطقة مرتفعة أعلى من  2500متر عن سطح البحر ،افتح صمام موازنة
الضغط أثناء عملية النقل وذلك لتجنب عطب الجھاز بسبب الضغط المنخفض .يمكن
إقفال صندوق النقل.

التخزين
نظف وجفف الجھاز وكذلك صندوق النقل دائما في حالة التخزين.
أحفظ الجھاز والريموت في مكان بارد وجاف ومظلم .وفي حالة تخزينه
في صندوق النقل ،تأكد من الصندوق جاف قبل عمل ذلك.

توصيات
ضع البطارية في الشاحن واجعل ذلك عمال روتينا قبل وضعھا للتخزين حتى
تحصل على بطارية مشحونة بالكامل عند الحاجة الستخدامھا مرة أخرى.
استخدم صندوق النقل وذلك للمحافظة على العمر االفتراضي للجھاز وحمايته
من العطب.
اذا كان من الصعب فتح الصندوق استخدم صمام تفريغ الھواء لموازنة الضغط
في داخله والموجود على جانب الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لشركة أنظمة اكتسيف اي بي
© Copyright ActSafe Systems AB

الملحقات
مشبك التعليق السريع
يستخدم مشبك التعليق سريع الفك عند الحاجة للتخلص من المصعد بسرعة.
يمكن لمشبك التعليق سريع الفك إطالق المستخدم المجھز بالكامل من خالل أزرار الفك المتزامنة التي
تعمل بالدفع .لذلك قد يؤدي سوء االستخدام إلي التعرض إلصابات خطيرة أو للموت .يعتبر التدريب
ضروريا ويجب أن تتم جميع التدريبات باستخدام جھاز الحبال االحتياطي.

تركيب مشبك التعليق سريع الفك
ملحوظة! يجب أن يقوم شخص مؤھل بعملية تغيير مشبك التعليق العادي بمشبك الفك السريع داخل ورشة
العمل.
 -1قم بفك قفلي األمان الملونين باللون األحمر عن طريق
االنزالق ألعلى
 -2اضغط علي زري اإلطالق المتزامنين
 -3قم برفع القطعة الداخلية
 -4فك المسمار اللولبي الموجود بالقطعة الداخلية
 -5قم بإزالة مشبك التعليق من الوصلة الرئيسية
 -6قم بتثبيت القطعة الداخلية عن طريق لف المسمار
اللولبي علي حبل الرفع
 -7قم بتركيب القطعة الخارجية ،بحيث تتوازى النقط
الحمراء ثم ادفعھا إلي مكانھا برفق
 -8اسحب األقفال الحمراء ألسفل حتى وضع اإلغالق
 -9قم بتركيب مشبك التعليق
ملحوظة! ال يعتبر مشبك الفك السريع مرخصا من االتحاد
األوروبي  .CEتم اختبار كل قطعة علي حدة من قبل المصنع.

خطر
نتيجة لخطورة مشبك الفك السريع في حالة إطالقه بشكل غير
مقصود من قبل المستخدم ،يوصى باستخدامه في حاالت الضرورة
القصوى فقط.
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فك مشبك التعليق السريع
 -1قم بفك أقفال األمان الملونان باللون األحمر عن طريق سحبھم ألعلى
 -2اضغط علي زري اإلطالق في آن واحد بغرض اإلطالق

خطر
قم فقط بفك أقفال األمان الملونين باللون األحمر قبل
عملية إطالق المشبك.

إعادة توصيل مشبك الفك السريع
 -1أعد تركيب مشبك الفك السريع عن طريق محاذاة النقط الحمراء ثم ادفعه برفق في مكانه.
 -2اسحب األقفال الحمراء ألسفل حتى وضع اإلغالق
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الخدمات والصيانة
استخدم قطع الغيار األصلية فقط والخامات الموصى بھا من قبل مؤسسة .ActSafe AB
قم بتنظيف الوحدة بصفة دورية .تأكد من خلو المسامير والمشابك من األكسدة .قم بتنظيفھا وتلميعھا حسب
الضرورة.

توصيات
ارجع لإلجراءات المرجعية قبل ويعد االستخدام في كل عملية صيانة
لزيادة مستوى األمان لمستخدم /مستخدمي المصعد.

تنظيف مسامير الشحن
 -1قم بإزالة غطاء الشحن
 -2قم برش المسامير بمنظف متعدد األغراض مثل
" "CRC5-56أو ما شابه.

تنظيف المصعد
ال تلجأ أبدا الستخدام حلقة شد عالية الضغط ،قد يتسبب ذلك في
إلحاق الضرر بالمصعد.
قم بغمر المصعد بالماء وامسحه بقطعة قماش مبللة واتركه ليجف.
قم بتنظيف مشبك التعليق بالكامل ،وتلميعه بزيت لطيف.

تغيير حبل التوصيل األولي
في حالة عدم التأكد من تلك الخطوات ،اتصل بمؤسسة
 ActSafe ABأو بالموزع المحلي.
 -1فك المسمار اللولبي المثبت لحبل الرفع
 -2اسحب المسمار اللولبي حتى يتم فك حبل الرفع
 -3قم بتركيب الحبل الجديد علي المسمار اللولبي
 -4أحكم تثبيت المسمار اللولبي حتى .Nm 10
استخدم األداة .Loctite 542
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تغيير جھاز سحب الحبال

في حالة عدم التأكد من تلك الخطوات ،اتصل بمؤسسة  ActSafe ABأو بالموزع المحلي.
 -1فك الحلقة الموجھة للحبل )صمولتان(
 -2اسحب الحلقة الموجھة للحبل وارفع النصل ألعلى
 -3فك مقبض سحب الحبل ،وانزع الواقي الحراري )مسمار لولبي واحد(
 -4اسحب مقبض سحب الحبل للخارج وغطاء الحبل
تفحص واستبدل أي قطعة تالفة.
 -5في حالة عدم تبديل القطع وقم بتنظيفھا قبل إعادة تجميعھا
 -6قم بتركيب غطاء الحبل ومقبض سحب
الحبل والواقي الحراري الموجود علي
المحور مع إحكام غلق المسمار اللولبي
حتى  Nm 10باستخدام .Loctite 542
 -7قم بتركيب النصل ،وركب حلقة الشد
والحلقة في مكانھم .قم بتركيب غطاء
الحبل في حلقة توجيه الحبل .قم بإحكام
التثبيت حتى  .Nm 10تأكد من تجميع
حلقات الشد معا بشكل سليم.
 -8تأكد من توسط وضع النصل عند مقبض
سحب الحبل.
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تغيير بطارية وحدة التحكم عن بعد
 -1قم بإزالة غطاء البطارية )مسمارين(
 -2استبدل البطاريات
 -3أعد تركيب غطاء البطارية )مسمارين(

قائمة المعدات
مفتاح سداسي 5مم_ذو نھاية مستقيمة
مفتاح براغي 10مم
مفك براغي فيليبس
كماشة طويلة ورقيقة
مفك براغي Torx T25
كماشة وشاكوش

الخامات
زيت خفيف
CRC 5-56
Loctite 243

قطع الغيار
فيما يلي قائمة بمعظم قطع الغيار الشائعة ،اتصل بمؤسسة ActSafe AB
أو بالموزع المحلي لديك في حالة عدم عثورك علي قطع الغيار ھنا.
مقبض سحب الحبل
الغطاء
النصل
الحلقة
حبل الرفع
مشبك التعليق

49-150-201
50-160-103
50-150-105
49-160-309
50-160-135
50-105-052
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دليل المشاكل والحلول
في حالة عدم تمكن ھذا الدليل من حل مشكالتك يرجى االتصال بمؤسسة ActSafe AB
أو بالموزع المحلي المرخص لديك.

عدم توصيل الطاقة عند الضغط علي المفتاح الرئيسي
العالج
سبب المشكلة
إطفاء المصابيح وعدم توضيحھا ما إذا كان اضغط علي زر الطاقة وقم بتشغيل الذراع .قم بتشغيل
المصابيح ثانية فور تشغيل المصعد.
المصعد في حالة إطفاء أم تشغيل
قم بإعادة شحن البطارية
البطارية فارغة

عدم استجابة مقبض السرعة
سبب المشكلة
المصعد ال يعمل
وحدة التحكم عن بعد في حالة تشغيل
البطارية فارغة

العالج
قم بالضغط علي مفتاح الطاقة
أعد تشغيل المصعد وانتظر حتى تنطفئ وحدة التحكم عن
بعد ثم قم بالتشغيل بعد مرور عشر ثوان من عدم التشغيل.
أعد شحن البطارية

يتوقف المصعد عند الصعود/الھبوط
سبب المشكلة
زيادة حمولة المصعد
الحبل مضغوط
البطارية فارغة

العالج
تأكد من عدم زيادة الحمولة عن كفاءة الرفع وأعد التشغيل
بإعادة الذراع إلي الصفر
تخلص من العقبات
أعد شحن البطارية
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ينطفئ المصعد عند إعادة شحنه حديثا
سبب المشكلة
عدم اكتمال عملية الشحن بسبب أكسدة
المسامير
الشاحن مكسور أو تالف
البطارية شديدة البرودة
البطارية فارغة

العالج
قم بتنظيف المسامير حسب إرشادات الكتيب وأعد تشغيل
البطارية
قم بتصليح أو استبدال الشاحن ،اتصل بمؤسسة ActSafe
أو بالموزع المرخص
اترك المصعد يحتر عن طريق تشغيله محمال علي سرعة
منخفضة
يحتاج المصعد إلي إصالح وخدمة ،اتصل بمؤسسة
 ActSafeأو بالموزع المرخص

المصعد يعمل بسرعة شديدة االنخفاض
العالج
سبب المشكلة
البطارية ضعيفة ولم يتبق من كفاءتھا سوى أعد شحن البطارية
نسبة بسيطة
خفف الحمولة
زيادة حمولة المصعد
اترك البطارية تحتر وذلك بتشغيلھا مع التحميل علي
البطارية باردة
سرعة منخفضة

مقبض سحب الحبل يبدو ضعيف ،مما يجعل الحبل ينزلق
سبب المشكلة
الحبل موصل بشكل غير سليم
الحبل غير مناسب للمصعد
مقبض الحبل تالف

العالج
أعد توصيل الحبل
قم بتغيير الحبل
يحتاج المصعد لإلصالح والخدمة ،اتصل بمؤسسة
 ActSafeأو بالموزع المرخص

كفاءة الرفع تبدو ضعيفة بشكل ملحوظ
سبب المشكلة
عدم اكتمال عملية الشحن بسبب تأكسد
المسامير
البطارية تالفة
البطارية شديدة البرودة

العالج
قم بتنظيف المسامير حسب إرشادات الكتيب وأعد تشغيل
البطارية
يحتاج المصعد لإلصالح والخدمة ،اتصل بمؤسسة
 ActSafeأو بالموزع المرخص
اترك البطارية تحتر وذلك بتشغيلھا مع التحميل علي
سرعة منخفضة

34

يصعب/يستحيل تشغيل فرامل الطوارئ
سبب المشكلة
توصيل الطاقة بالمصعد

العالج
قم بإطفاء المصعد

جھاز التحكم عن بعد ال يقوم بتشغيل الونش عندما يكون المصباح  LEDأخضر
سبب المشكلة
المسافة بين الجھاز والونش بعيدة جدا
توجد أشياء تعوق اإلشارات
المصعد غير موصل بالطاقة
استخدام جھاز تحكم غير سليم

العالج
تحرك قرب المصعد أو قم بتغيير بطارية جھاز التحكم
تحرك قرب المصعد للحصول علي إشارات قوية
قم بتشغيل المصعد
قم بتغيير جھاز التحكم عن بعد الغير سليم

مصابيح  LEDالخاصة بجھاز التحكم تومض باللون األحمر
سبب المشكلة
انخفاض كفاءة البطارية
جھاز التحكم عن بعد معطل

العالج
استبدل بطاريات جھاز التحكم عن بعد
استشر مؤسسة  ActSafeأو بالموزع المرخص

ارتفاع درجة حرارة المصعد وعدم استجابة مقبض السرعة أو أنه يعمل بسرعة منخفضة جدا
سبب المشكلة
ارتفاع درجة حرارة المصعد

العالج
انتظر حتى يبرد المصعد
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الضمان
تعتبر مؤسسة  ActSafeمسئولة عن السالمة الوظيفية للمنتج أثناء فترة الضمان .في حالة الكشف عن
أحد العيوب أثناء فترة الضمان ،يتم تصليح المنتج من قبل مؤسسة  ActSafeأو وكيل الخدمة المرخص
بذلك.
يجب إثبات صالحية الخدمة عن طريق نسخة من الفاتورة والرقم المسلسل للمنتج.
فترة الضمان  12شھر بدءا من تاريخ الشراء ،فيما عدا ما يتم االتفاق عليه ،ويجب التصديق عليھا من
خالل الوثائق المذكورة بأعلى.
تتم التصليحات من قبل مؤسسة  ActSafeأو وكيل الخدمة المرخص بذلك .رجاء االتصال مؤسسة
 ActSafeأو بوكيل الخدمة األقرب إليك.

حدود الضمان
تعتبر تكلفة نقل المنتج من وإلي وكيل الخدمة المرخص مسئولية المستھلك.
ال تتحمل مؤسسة  ActSafeأي مسئولية فيما يتعلق بما يلي:
• الفحص الدوري ،الصيانة والتصليح أو تبديل قطع الغيار كنتيجة لسوء االستخدام
• استھالك المواد االستھالكية
• التعديالت التي تتم دون تفويض من مؤسسة ActSafe
• العيوب الناجمة عن التعديالت التي تتم دون موافقة مؤسسة ActSafe
• التكاليف المتعلقة بالحاجة إلي تعديل المنتج كنتيجة لصدور معايير محلية أو عالمية جديدة
ال يتم اإلصالح تحت فترة الضمان في حالة كون التلف ناتج عن األسباب التالية:
• سوء االستخدام أو التعامل السيئ مع للمنتج
• عدم كفاية الصيانة
• استخدام قطع غيار خالف قطع الغيار المتوافقة مع المنتج
• إجراء تصليحات وتعديالت من قبل أفراد غير مفوضين من مؤسسة ActSafe
• عدم كفاية تعبئة المنتج عند إرساله إلي مؤسسة  ActSafeأو وكيل الخدمة المرخص
• الحوادث والكوارث الطبيعية أو الظروف الخارجة عن مسئولية مؤسسة ActSafe
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البيانات الفنية
ملحوظة :تم اختبار األداء باستخدام حبل جديد غير مستخدم قطره 11مم ولم يتعرض للماء بدرجة حرارة
الغرفة.
سوف يكون للسرعة والحمولة وخصائص الصعود والھبوط تأثيرا علي كفاءة البطارية ،وفي معظم
الحاالت قد تتجاوز الكفاءة  400مترا في الشحنة الواحدة.
تعليقات

القيمة
أداء القطعة
بل ثابت/شبه ثابت -10
الحبل
13مم EN1891
150كجم
حمولة العمل اآلمنة )(SWL
180كجم )تقريبا(
حدود الحمولة الزائدة
ضبط مستمر
102-0م/دقيقة
الحد األقصى لسرعة الصعود
145-0م/دقيقة@120كجم ضبط مستمر
سرعة الھبوط
235-0م/دقيقة@120كجم ضبط مستمر
سرعة الھبوط للطوارئ
عند درجة حرارة  20سليولوز
400م بحمولة 120كجم
كفاءة البطارية
درجة حرارة البطارية  20سليولوز
 45دقيقة
زمن الشحن
 20تحت الصفر إلي50+
نطاق درجة الحرارة الداخلية
الحماية ضد ارتفاع درجة الحرارة يوجد
شامل البطاريات الداخلية
17كجم
الوزن
)طول×عرض×ارتفاع(
30×28×37سم
األبعاد
يمكن تجھيزه للمساح بالصعود من أعماق أعلى
10م
مقاومة نفاذ الماء
1.5م
عمق الماء التشغيلي
150م
نطاق وحدة التحكم عن بعد
يتضح من خالل الرسم البياني الموضح بأسفل مستوى الكفاءة عند درجة حرارة  20سليولوز مع
حموالت مختلفة واستمرار الغوص بالسرعة الكاملة.
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ملحق
شھادة التوافق وشھادة اختبار التوافق مع االتحاد األوروبي .EC

شھادة التوافق مع معايير االتحاد األوروبي
بما يتوافق مع التوجيھات اآللية  ،2006/42/ECملحق  IIأ
مؤسسة ActSafe AB
Sagbäcksvägen 13
 31 437 SEليندوم  ،السويد
نقر بمقتضى ذلك أن المصعد التكتيكي طراز  ActSafe T1-16والمخصص لرفع وخفض الحموالت واألشخاص يتوافق
مع المتطلبات األساسية لتوجيھات االتحاد األوروبي والمذكورة فيما يلي:

توجيھات اآللية 2006/42/EC (MD) EC
توجيھات انخفاض الجھد 2006/95/EC
شامال التعديالت المصاحبة لھا

معايير التوافق المطبقة ،وخاصة
معدات الوصول القابلة للرفع
معيار BGR 159
تم فحص التصميم من قبل:
لجنة الخبراء  --الھندسة الميكانيكية ،أعمال الرفع والعتاد ،والصھر والدرفلة
اختبار وإصدار الشھادات في ھيئة حرس الحدود PRÜFZERT ،
شھادة رقم 006 08
2009/12/29 Lindome
مؤسسة نظم ActSafe AB

المدير اإلداري
مؤسسة نظم  Lindome SE4373113 Sagbäcksvägen ActSafe ABالسويد
ھاتف 660 655 31 (0) 46+ :فاكس669 655 31 (0) 46+ :
info@actsafe.se www.actsafe.se
قيمة الضريبة المضافةSE556035133901 :
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بطاقة الخدمة
رقم  ActSafeالمسلسل
عام التصنيع
تاريخ الشراء
تاريخ أول تشغيل في الخدمة
اسم المالك
تاريخ الخدمة
تاريخ الخدمة
التاريخ

الفحص

موافق
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